
ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE 

PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE 
 

privind achiziționarea    achiziționarea serviciilor de reparare şi întreţinere a utilajului din 

bloc alimentar pentru a. 2022 
                      (se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție                         Contract de valoare mică                                   . 
                                      (tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea autorității contractante: IMSP „Spitalul Clinic Bălți” 

2. IDNO: 1003602150732 

3. Adresa mun. Bălți, str. Decebal, 101 

4. Numărul de telefon/fax: /0231/ 58-697; /0231/58-733 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: scmb@ms.md; 

http://scmb.md; 

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la 

documentația de atribuire: în SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, 

mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 

achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor 

bunuri/servicii: 

 

Nr. 

d/o 
Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor 

solicitate 

Unitate

a de 

măsură 

Cantita

tea 
Descrierea achiziției 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru 

fiecare lot în 

parte) 

Lotul 1 

1.1. 50883000-8 Plită electrică Buc.  11 Lunar/ la comandă. Perioada 

februarie  – 31 decemrie 2022 
8030,00 

1.2. 50883000-8 Tigaie electrică 
Buc. 

6 
Lunar/ la comandă. Perioada 

februarie  – 31 decemrie 2022 
6875,00 

1.3. 50883000-8 Dulap electric 
Buc. 

4 
Lunar/ la comandă. Perioada 

februarie  – 31 decemrie 2022 
4664,00 

1.4. 50883000-8 Dulap frigorific 
Buc. 

6 
Lunar/ la comandă. Perioada 

februarie  – 31 decemrie 2022 
6930,00 

1.5. 50883000-8 Mașina de tocat carne 
Buc. 

5 
Lunar/ la comandă. Perioada 

februarie  – 31 decemrie 2022 
3960,00 

1.6. 50883000-8 Mașina de tăiet legume 
Buc. 

2 
Lunar/ la comandă. Perioada 

februarie  – 31 decemrie 2022 
2298,00 

1.7. 50883000-8 Mașina de curățat cartofi 
Buc. 

2 
Lunar/ la comandă. Perioada 

februarie  – 31 decemrie 2022 
1595,00 

1.8. 50883000-8 Camera de frigorific 
Buc. 

6 
Lunar/ la comandă. Perioada 

februarie  – 31 decemrie 2022 
11220,00 

1.9. 50883000-8 Cântar electronic 
Buc. 

3 
Lunar/ la comandă. Perioada 

februarie  – 31 decemrie 2022 
3960,00 

mailto:scmb@ms.md
http://scmb.md/


1.10.  50883000-8 Cântar mecanic 
Buc. 

2 
Lunar/ la comandă. Perioada 

februarie  – 31 decemrie 2022 
1430,00 

1.11.  50883000-8 Calibrare, cîntar electronic  Buc. 3 Odată pe  an 495,00 

1.12.  50883000-8 Calibrare, cîntar mecanic Buc. 2 Odată pe an 220,00 

 Suma estimativă fără TVA constituie 51677,00 lei 

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă 

este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică 

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta):  

1) Pentru un singur lot (lista întreagă); 

2) Pentru mai multe loturi; 

3) Pentru toate loturile; 

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant Nu se aplică 

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:               nu se admite                 . 
                                                                                                               (indicați se admite sau nu se admite) 

1. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP Incoterms 2013, deservirea 

utilajului se va efectua la sediile autorităţii contractante, lunar conform graficului stabilit 

pe parcursul perioade februarie – 31 decembrie a.2022. În caz de urgenţă, specialistul se 

va prezenta la autoritatea contractantă timp de  min. 30 minute – maxim 2-3 ore. Adresele 

amplasării blocurilor alimentare:  

-  IMSP SC Bălți, bloc central, mun.  Bălți, str. Decebal, 101, 

- IMSP SC Bălți, Departamentul Ftiziopulmonologic, mun. Bălți, str. Șt. cel Mare, 140 

2. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022 

3. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):             nu se aplică           . 
     (indicați da sau nu) 

4. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al 

unor acte administrative (după caz):                                        nu se aplică                           . 
                                                                  (se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

5. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim 

(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile 

solicitate (DUAE, documentație):  

 

Nr. 

d/o 
Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 
Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1.  Date despre participant 1. Original – confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronie a Participantului; 
2. Obligatoriu 

2.  Specificații de preț (formularul f-4.2) Original – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronie a Participantului; 
Obligatoriu 

3.  Specificații tehnice (formularul f-4.1) Original – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronie a Participantului; 
Obligatoriu 

4.  Certificat de înregistrare (decizia de 

înregistrai)/extras 
Copie – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronie a Participantului; 
Obligatoriu 

5.  Certificat de efectuare sistematică a plăţii 

impozitelor, contribuţiilor 
3. Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal – 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronie a Participantului; 

Obligatoriu 

6.  Certificat de atribuire contului bancar 4. Copie – eliberat de banca deţinătoare de 

cont – confirmată prin aplicarea semnăturii 

Obligatoriu 



electronie a Participantului; 

7.  Act permisiv de funcționare Copie – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronie a Participantului; 
Obligatoriu 

8.  Declarație privind executarea 

cerințelor suplimentare expuse in Nota 

Original – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronie a Participantului; 
Notă Cerinţe suplimentare: 

1. Deservirea utilajului se va efectua la 

sediul 

autorităţii contractante lunar; 

2. În caz de urgenţă, specialistul se va 

prezenta la 

autoritatea contractantă timp de min 30 

minute –maxim 2-3 ore; 

3. Executorul se obligă: 

- Să efectueze controlul parametrilor 

tehnici; 

- Să testeze utilajul după fiecare 

intervenţie conform manualului tehnic; 

- Să efectueze mentenanţa preventivă, 

corectă, 

periodică şi reparaţii de nivel înalt a 

utilajului; 

- Să îndeplinească formulare-model 

(fişa de 

mentenanţă, jurnalul de gardă) după 

fiecare intervenţie la utilaj; 

- Să instruiască personalul blocului 

alimentar în privinţa exploatării corecte 

a utilajului. 

4. În preţul deservirii vor fi incluse: 

- lucrări de complicaţie joasă: 

mentenanţa periodică, mentenanţa 

preventivă şi reparaţii curente a 

utilajului; 

- lucrări de complicaţie înaltă: reparaţii 

cu schimbarea pachetelor electrice şi 

pieselor costisitoare cu reglarea în 

ansamblu; 

- montarea consumabilelor şi pieselor 

de schimb, 

ajustarea parametrilor; 

- lucrări de profilaxie, conform 

manualelor tehnice ale utilajului; 

- piese de schimb pentru lucrări de 

complicaţie joasă şi asamblarea lor şi 

verificarea parametrilor conform 

manualului tehnic. 

Obligatoriu 

9.  Declaraţie privind confirmarea identității 

beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 

acestora în situația condamnării  pentru 

participarea la activităţi ale unei 

organizaţii sau grupări criminale,pentru 

corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

Original – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronie a Participantului; 
Obligatoriu 



6. Garanția pentru ofertă: nu se aplică; cuantumul______-_______. 

7. Garanția de bună execuție a contractului: nu se aplică; cuantumul____-____. 

8. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a 

procedurii negociate), după caz nu se aplică 

9. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va 

utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație 

electronică 

10. Numărul de runde : - 3 runde; 

11. Durata fiecărei runde: Informația o găsiți în SIA RSAP; 

12.  Durata intervalului dintre runde: Informația o găsiți în SIA RSAP; 

13. Pasul minim: Informația o găsiți în SIA RSAP; 

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se 

aplică 

15. Ofertele se prezintă în valuta MDL (Lei Moldovenești) 

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut fără 

TVA,  pe lot (lista întreagă) și corespunderea cerințelor de evaluare; 

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 

precum și ponderile lor:  

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

 nu se aplică  

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: - conform SIA RSAP  

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau 

cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor:     SIA RSAP . Ofertele întârziate vor fi respinse.  
                                                                        (SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP. 

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:            

Limba de stat 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: nu se aplică 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv 

(dacă este cazul): nu se aplică 



27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 

viitoare:               -               ; 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ:          -        ; 

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.02.2022 

30. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă 

plățile electronice Nu se acceptă 

31. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre 

publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):        Nu         .  
                         (se specifică da sau nu) 

32. Alte informații relevante: ______________________-_________________________ 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Valentin GUSAC                   L.Ș. 
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